
Konferences par Eiropas nākotni valdes ceturtās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums

Svētdiena, 2021. gada 9. maijs

12.00-13.00, Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā, telpā R.1.1

Dalībnieki: lūdzu, skatīt dalībnieku sarakstu pielikumā

Kopsavilkums un secinājumi:

Konferences par Eiropas nākotni valde savu ceturto sanāksmi rīkoja 2021. gada 9. maijā Eiropas

Parlamenta telpās Strasbūrā (hibrīdformātā). Pēc sanāksmes vēlāk tajā pašā dienā Parlamentā
Strasbūrā notika konferences atklāšanas pasākums.

Šo sanāksmi kopīgi vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Gijs VERHOFSTATS (Guy
VERHOFSTADT), Portugāles ES lietu valsts sekretāre Ana Paula ZAKARIAŠA (Ana Paula

ZACARIAS) un Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos
Dubravka ŠUICA (Dubravka SUICA).

Valde apstiprināja reglamenta nodaļu par konferences plenārsēdi. Līdz ar to viss konferences
reglaments ir pilnībā apstiprināts.

1. Konferences reglamenta projekts: Konferences plenārsēde, apstiprināšana

Gijs VERHOFSTATS (līdzpriekšsēdētājs) atklāja sanāksmi un iepazīstināja ar vienīgo darba kārtības

punktu, par Konferences plenārsēdes reglamentu, un uzsvēra, ka ierosinātais un starp

līdzpriekšsēdētājiem saskaņotais teksts ir līdzsvarots kompromiss.

Dubravka ŠUICA (līdzpriekšsēdētāja) pauda gandarījumu par panākto kompromisu, uzsverot, ka tajā ir

ievērots kopīgās deklarācijas gars un burts. Viņa uzsvēra, ka daudzvalodu digitālā platforma jau tagad

izraisa interesi, ir sācies paneļdiskusiju izveides process un tagad jāķeras pie reālā darba.

Ana Paula ZAKARIAŠA (līdzpriekšsēdētāja) uzsvēra, ka kompromiss ir laba zīme, kas liecina par

sadarbību starp iestādēm un elastību, un ka sadarbība un elastība būs vajadzīgas visā šajā

dinamiskajā procesā. Viņa uzsvēra, ka konferencē būtu jāpievēršas arī pilsoņiem – ar Eiropas pilsoņu

paneļdiskusijām un valstu pasākumiem. Viņa aicināja pirmo plenārsēdi sasaukt vēl šajā pusgadā un

pateicās kopīgajam sekretariātam par darbu.
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Īsajā diskusijā, kas sekoja pēc tam, dalībnieki jo īpaši:

• pauda gandarījumu par rasto kompromisu un uzsvēra, ka tas ir ļoti līdzsvarots un taisnīgs un

liecina par labu sadarbību starp iestādēm;

• pauda viedokli, ka tagad plenārsēdi un citas konferences darbības vajag iedzīvināt un sākt

spriest par būtiskiem jautājumiem;

• pauda viedokli, ka konference uzsāks vajadzīgās debates ar pilsoņiem un arī starp iestādēm;

• daži pauda viedokli, ka plenārsēdē spēcīgāka loma būtu jāpiešķir reģioniem un pilsētām

(prasot 8 papildu vietas vēlētiem reģionu pārstāvjiem un 8 vietas vietējiem pārstāvjiem);

• daži norādīja uz konsensa aprakstu attiecībā uz plenārsēdes priekšlikumiem un ierosināja,

ka atšķirīgajām nostājām būtu jāattiecas uz pilsoņiem plašāk (un tām nevajadzētu attiekties

vienīgi uz valstu pasākumu/paneļdiskusiju un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvjiem);

• daži uzsvēra, ka vajadzīgas reālas cerības, norādot, ka konference pati par sevi nevar

izmainīt lēmumu pieņemšanas procesu. Daži uzsvēra, ka vajadzīgs plašs vēriens un

jānodrošina, ka konference dod faktisku iznākumu;

• citi norādīja, ka ir jāuzklausa dažādi viedokļi, un daži uzsvēra, ka šajā pasākumā jābūt

drosmīgiem un pazemīgiem;

• daži norādīja uz šā pasākuma, kur apvienota pārstāvības un līdzdalības demokrātija,

inovatīvo būtību.

Līdzpriekšsēdētāji noslēgumā konstatēja, ka reglaments ticis apstiprināts, kā bija ierosināts.

Līdzpriekšsēdētāji vienojās, ka dažu novērotāju paustie ierosinājumi par pārstāvību un atšķirīgām

nostājām plenārsēdē varētu tikt apsvērti, lai pārliecinātos, kādā mērā tos varētu ņemt vērā, izdarot

turpmākus reglamenta grozījumus.

Līdzpriekšsēdētājs VERHOFSTATS uzsvēra, ka šo nodaļu integrēs ar citām, iepriekš apstiprinātām,

nodaļām konsolidētā dokumentā.

Līdzpriekšsēdētāji informēja, ka pirmā plenārsēde ir paredzēta 19. jūnijā un ka nākamās valdes

sanāksmes datums tiks apstiprināts savlaicīgi.

Savās noslēguma piezīmēs līdzpriekšsēdētāji izteica pateicību visiem pārstāvjiem un novērotājiem

par atbalstu.

Kontaktinform�cija: Susanne Höke, kop�g �  sekretari � ta  locekle
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PARTICIPANTS LIST

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE),
Member of the European Parliament

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation)
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation) 
Vice-President of the European Commission

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (excused)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE), (remote participation)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)
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OBSERVER
(COSAC)

M Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Charman of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI) (not present)
SI Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU SI Chair of the Commission for 
International Relations and European Affairs of the Drzavni Svetof the
Drzavni Zbor

OBSERVER
(CoR)

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)

Mr Markus BEYRER, (not present)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)

Mr Luca VISENTINI, (excused)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON 
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva POPTCHEVA, (remote participation)

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE, (remote participation)
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